
الجزء السادس

--
بسم ا الرحمن الرحيم

--

المركز الوطنى للتراث بفرنسا: عمرو دياب هو نجم الجيل بل منازع

 فى تقرير خاص أعده المركز الوطنى لتراث الغنية بفرنسا, الذى تأسس فى
 فى باريس, و المعروف بإسم1901عام 

Hall de la chanson

 و الذى تدعمه وزارة الثقافة الفرنسية, و مؤسسة المؤلفين، و الملحنين،
ومنتجي الموسيقى, المعروفة بإسم الـ صاسام

 حيث قدمت هذه الجمعية الوطنية الفرنسية "لو هول" تقريرْا خاصْا عن نجم
 الشرق الوسط الول عمرو دياب, باللغة الفرنسية, قالت فيه أن عمرو دياب
 هو المتحدث الول بإسم موسيقى الجيل, كما وصفته بأنه سلطان الجيل و

نجمه بل منازع

--

التقرير

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hall_de_la_chanson


--

 التقرير باللغة الفرنسية, على الموقع الرسمى للمركز الوطنى لتراث الغنية



فى باريس

http://www.lehall.com/docs/biographies/amrdiab.pdf

--

هذا التقرير تحت رعاية مؤسسة صاسام و وزارة الثقافة الفرنسية

=========================================

 جامعة ديباو المريكية: عمرو دياب استحق لقب "أب الموسيقى
المتوسطية" عن جدارة

المكان: جامعة "ديباو" في بلدة غرينكاسل، بولية إنديانا

2009 أكتوبر 6التاريخ: 

1852الناشر:"ذا ديباو", أقدم جريدة جامعية فى ولية إنديانا. تأسست عام 

الصحفى:"بريان ليسوينج", الطالب بالعلوم السياسية

http://www.lehall.com/docs/biographies/amrdiab.pdf


 لول مرة يتفق كْل من طلب جامعة أمريكية, و مجلس الرقابة على
 المنشورات الطلبية بجامعة "ديباو" المريكية, على أن عمرو دياب استحق

 لقبا شرفيْا عرف باسم "أب الموسيقى المتوسطية", كما أن عمرو دياب
يعتبر هو المقدمة المناسبة للموسيقى المعاصرة فى الشرق الوسط

--

و هذا هو ما قالته أقدم صحيفة طلبية فى ولية إنديانا عن عمرو دياب

 أصوات من الشرق الوسط , و ولية مينيسوتا توفر خيارات للمستمعين

من: بريان ليسوينج

 - قسم: التحقيقات الصحفية2009 أكتوبر 6تاريخ: 

 نجوم5 نجوم من أصل 5عمرو دياب و كمل كلمك, يستحق 

 العديد من طلب الكليات لن يواجهوا مشكلة في تسمية ما ل يقل عن عدد
 من كبار رموز موسيقى البوب المعاصرة فى أميركا. ولكن ماذا عن أولئك
الفنانين الذين يتصدرون قوائم الموسيقى في أجزاء أخرى من العالم؟

 إنه المطرب المصرى "عمرو دياب", و ألبومه "كمل كلمك" بالتحديد, الذى
 ضرب الساحة الموسيقية العالمية. ليس فقط انه قد باع أكثر من أي شخص



 آخر في منطقة الشرق الوسط، ولكن على مدى العقدين الماضيين, اقام
 دياب أسلوبْا موسيقيْا فريدْا و مثيرْا قد أضفى عليه لقبا شرفيا عرف باسم,

 أب الموسيقى المتوسطية

 هذا ينبغى أل يفاجأ به أحد, و خصوصْا بعد الستماع إلى عدد قليل فقط من
 أغانيه. إن عمرو دياب هو صاحب إدماج الغيتار الفلمنكو السباني مع أرتام

 الرقص المذهلة مع الجهزة الموسيقية الشمال افريقية بالضافة إلى
 امتلكه صوتْا عربيْا جميْل يجتمع مع صوت موسيقى البحر البيض المتوسط,
 مما ساعده على كسر الرقام القياسية للمبيعات, وتوسيع نطاق موسيقى

البوب المصرية إلى ما هو أبعد من العالم الناطق باللغة العربية

 إن ألبوم "كمل كلمك" لعمرو دياب يوفر مجموعة متنوعة من الختلفات
 اليقاعية و اللحان الجذابة التى تنتزع انتباه المستمع من البداية. تمتد

 الزخارف الصوتية الديابية السلسة عبر إيقاعات راقصة و أغانى رومانسية
 حالمة, مما يؤدى إلى صبغ طابع جمالى تقديرى لتقاليد الموسيقى في هذا
 الجزء من العالم. لتقديم مثال على هذه المجموعة الجميلة من "موسيقى
 البحر البيض المتوسط" التى يتصف بها عمرو دياب, الغنية الولى, "كمل
 كلمك", و التى تتضمن إيقاعات موسيقى البوب, و غيتار الفلمنكو و آلت
 إحتياطية, مع غناء دياب أعله, مستكمْل القسم اليقاعى. الغنية الثالثة و

 هى "وماله" حيث تنقل طابعْا أكثر عاطفية, مع شغل الغيتار المنفرد الجميل
 المصاحب لصوت دياب. و أخيرْا الغنية الرابعة "وحكايتك إيه" و التى تذكرنا

 فى البداية بالموسيقى المصرية التقليدية, و مع ذلك, و خلل منتصف
 الغنية, يقلب عمرو دياب الطاولة, و تأخذ الغنية على الفور طابع الهيب

هوب

 إذا كنت في مزاج يسمح بتجربة استماع فريدة وممتعة خارج حدودنا، قم
 بالتقاط ألبوم عمرو دياب "كمل كلمك". ستجد عمرو دياب المقدمة النسب

للموسيقى المعاصرة في الشرق الوسط

--

المصدر

http://media.www.thedepauw.com/media...-3794408.shtml

=================================

عمرو دياب فى امتحان الثانوية العامة - المرحلة الولى

Amr Diab in the spanish language exams for the high school 
(Secondary) official exams by the Ministry of Eduation

Please see below the exam paper (Template B) - Spanish Language 
scans

 عمرو دياب فى نماذج إمتحانات الثانوية العامة الرسمية الصادرة من المركز
القومى للمتحانات و التقويم التربوى التابع لوزارة التربية و التعليم

http://media.www.thedepauw.com/media/storage/paper912/news/2009/10/06/Features/Sounds.Of.The.Middle.East.Minnesota.Provide.Options.For.Listeners-3794408.shtml


 - لغة أسبانية3ورقة إمتحان الثانوية العامة - نموذج 





The paper where Amr Diab is mentioned
الورقة التى بها عمرو دياب



الورقة التى بها عمرو دياب





--

What the question says:
What do you say when yo want to invite your friends to Amr Diab's 

concert:



a. Tomorrow is Amr Diab's concert
b. Will we go together?

c. Aren't we going together to Amr Diab's concert?
d. Let's gather tomorrow in Amr Diab's concert

و هذه هى معانى السئلة الخاصة بعمرو دياب فى نموذج المتحان

ماذا تقول أو متى تقول عندما:

تدعو أصدقائك إلى حفلة لعمرو دياب

أ- غدْا سوف تكون حفلة عمرو دياب

ب- هل سوف نذهب معْا ؟

ج- ألن نذهب غدْا إلى حفلة عمرو دياب ؟

د- هيا نتقابل غدْا فى حفلة عمرو دياب

--
Sources:
المصدر:

المركز القومي للمتحانات و التقويم التربوي

http://www.nceee.edu.eg/forum/default.asp

و تحديدْا هنا

http://www.nceee.edu.eg/forum/spain_exam3.pdf

=================================

 علماء الجتماع فى ألمانيا: عمرو دياب هو المطرب الكثر إحترامْا و وقارْا فى
مصر

Irmgard Coninx Foundation

http://www.nceee.edu.eg/forum/spain_exam3.pdf
http://www.nceee.edu.eg/forum/default.asp


Asef Bayat

 فى أحدث دراسة دولية أجريت حول الحوال السائدة فى مصر, قالت
 مجموعة من علماء الجتماع فى ميونخ, "إن الشباب فى مصر يتأرجحون

 ذهابْا و إيابْا من عمرو دياب إلى عمرو خالد, من الحفلت, إلى آداء الصلوات.
 و بالرغم من ذلك, يظل عمرو دياب هو المطرب الكثر إحترامْا و وقارْا فى
 مصر", جاء ذلك الوصف إثر دراسة قام بها البروفسيور اليرانى "عاصف

 بيات", مدير المعهد الدولي لدراسة السلم في العالم الحديث والستاذ
بجامعة ليدن, أعرق جامعات هولندا

المصدر:

الهرام السبوعية الصادرة باللغة النجليزية

http://weekly.ahram.org.eg/2003/639/fe1.htm

 و منظمة ارمجارد اللمانية بالتعاون مع مركز أبحاث العلوم الجتماعية في
 برلين و جامعة هومبولدت

http://www.irmgard-coninx-stiftung.d...xsen_Essay.pdf

http://www.irmgard-coninx-stiftung.de/fileadmin/user_upload/pdf/urbanplanet/collective_identities/Bendixsen_Essay.pdf
http://weekly.ahram.org.eg/2003/639/fe1.htm






كما تم نشر الدراسة فى العديد من المؤسسات و الجامعات الدولية, أبرزه

جامعة أكسفور

http://users.ox.ac.uk/~metheses/Wise.htm

http://users.ox.ac.uk/~metheses/Wrigley.ht

جامعة كولومبي

http://www.sociology.columbia.edu/pd...s/shannon1.pd

جامعة جون هوبكن

http://muse.jhu.edu/journals/journal....1.pandya.htm

المعهد الدولى لدراسات السلم فى العالم الحدي

http://www.iss.nl/content/download/8...V%2520Asef.pd

================================

Watch "Nafs El Makan" in Double Whammy (2001) - شاهد أغنية 
"نفس المكان" فى الفيلم المريكى دابل وامى

http://www.iss.nl/content/download/8967/85332/file/CV%2520Asef.pdf
http://www.iss.nl/content/download/8967/85332/file/CV%2520Asef.pdf
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_middle_east_womens_studies/v005/5.1.pandya.html
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_middle_east_womens_studies/v005/5.1.pandya.html
http://www.sociology.columbia.edu/pdf-files/shannon1.pdf
http://www.sociology.columbia.edu/pdf-files/shannon1.pdf
http://users.ox.ac.uk/~metheses/Wrigley.htm
http://users.ox.ac.uk/~metheses/Wrigley.htm
http://users.ox.ac.uk/~metheses/Wise.html
http://users.ox.ac.uk/~metheses/Wise.html


 شاهد أغنية "نفس المكان" فى الفيلم المريكى "دابل وامى" إنتاج عام
, و تحديدْا حينما يدخل النجم المريكى "دينيس ليرى" المتجر, حيث يتم2001  

تشغيل أغنية "نفس المكان" للنجم العالمى عمرو دياب

 ملحوظة: من فضلك انصت جيدْا حينما يدخل البطل المتجر, حيث يمكن أن
 يكون صوت الغنية منخفضْا قليْل, أو ارفع صوت الفيديو

 المفاجأة الجميلة هى أن المخرج المريكى, "توم ديسيلو" كان قد قرر كتابة
 حقوق أغنية "نفس المكان" فى نهاية الفيلم, كما سوف تشاهدون فى

الصورة و الفيديو

--



 من فضلك اختر أى رابط من الروابط التية لتنزيل المقطع من الفيلم, بحجم
 ميجا4,23

Please, choose any of the following links to download the trailer. 
4.23 MB.

http://journal.synthasite.com/resour...ammy(2001).wmv

http://dl.fileave.com/Nafs_El_Makan_...ammy(2001).wmv

http://www.4shared.com/file/14609163...mmy_2001_.html

كما يمكنك مشاهدة المقطع على يوتيوب و فيميو

You can watch it on YouTube and Vimeo.

http://www.vimeo.com/7426725

=================================

عمرو دياب يدخل الدب المريكى رسميْا

 يسعدنى أن أقدم اليكم اليوم خبرْا يعتبر نقلة فى مسيرة النجم عمرو دياب
عالميْا. خبرْا لن يقدره سوى الساتذة الكاديميين, و الدباء العالميين

 يسعدنى أن أعلن لكم اليوم أن الفنان العالمى عمرو دياب يتم دراسته فى
 الدب المريكى بشكل رسمى, بل, تم إفراد صفحة كامله له فى الدب

المريكى, و دراسته ضمن المقرارات الدراسية بجامعة بنسلفانيا المريكية

عنوان الكتاب: برنتيس هول للدب: أصوات خالدة, و مواضيع أبدية

 الناشر: برينتس هول, إحدى أهم دور النشر التعليمية فى العالم, مثل
لونجمان وأديسون ويسلى

مكان دراسة الكتاب: جامعة ولية بنسلفانيا

الرقم الدولى المعيارى للكتاب: 9780130508379 ,0130508373

295رقم الصفحة التى تخصيصها لعمرو دياب: 

محتوى الكتاب

 لو مرت قرون علينا من الن, و فتحت أجيال المستقبل كتب التاريخ, ماذا
 سوف يقول الدب المريكى عن عمرو دياب؟!. يقول الدب المريكى بالفعل:
 لقد فاز نجم النجوم المصرى عمرو دياب بقلوب و أفئدة المليين, و ذلك لن

كل أغانية تتشابه فى سمة التفانى

http://www.vimeo.com/7426725
http://www.4shared.com/file/146091638/b0d32dc4/_2__Nafs_El_Makan_in_Double_Whammy_2001_.html
http://dl.fileave.com/Nafs_El_Makan_in_Double_Whammy(2001).wmv
http://journal.synthasite.com/resources/Nafs_El_Makan_in_Double_Whammy(2001).wmv


  كاملْة, للحديث عن عمرو دياب, و ترجمة295ثم تفرد "برنتيس هول" صفحة 
 أغنية نور العين, و الذى اعتمدها الدب المريكى رسميْا, كإحدى الموضوعات

البدية فى التاريخ, التى تغنى بها صوت خالد, و هو صوت عمرو دياب

غلف الكتاب

 و هذه بعض القصاصات من الدب المريكى, الذى خلد اسم عمرو دياب, و
التى استطعت إيجادها بفضل ا

الصفحة السابعة, و بها فهرسة لكلمات أغنية نور العين

, و بها ترقيم أبجدى لمؤلف كلمات نور العين1138صفحة 



, و بها كلمات نور العين, و وصف عمرو دياب رسميْا فى الدب295صفحة   
المريكى

و هذه هى كلمات الوصف باللغة النجليزية فى حين تعذر القراءة

 أعتذر لصغر حجم الكتابة من مقتطفات الكتاب, و لكن هذا هو ما استطعت
الحصول عليه

--

بعض الغلفة الخرى لنفس الكتاب







كتاب الدب المريكى يباع على موقع أمازون

http://www.amazon.com/Prentice-Hall-.../dp/0131804367

Amr Diab in world publications - عمرو دياب فى أهم دور النشر العالمى

 هذه هى بعض أهم دور النشر العالمية التى أصدرت كتبْا تتحدث عن عمرو
دياب حول العالم

These are some books that mentioned Amr Diab, or tackled him in a 
plot, published by the most famous companies across the globe.

شركة إيفانشير - المملكة المتحدة

Avantoure UK Ltd

 قامت هذه الشركة بنشر رواية سياسية بعنوان "يأجوج - نهاية الزمن", و
 استعان الروائى البريطانى "دان ريتشاردسون" بشخصية الفنان عمرو دياب

ضمن الحبكة الدرامية لحداث لرواية

http://www.amazon.com/Prentice-Hall-Literature-Timeless-Experience/dp/0131804367


GOG - an End Time Mystery - الكتاب

الروائى

مقتطفات من صفحات الرواية التى بها عمرو دياب

190صفحة 



74صفحة 

189صفحة 

105صفحة 

---------------------------------------------------------

شركة بينجوين العالمية

Penguin Books 2007



 و ذلك لصدار رواية "لندنستانى" للكاتب البريطانى "جوتام مالكاني",
 الصحفى أيضْا فى جريدة الفاينانشال تايمز, و كالعادة تمت معالجة اسم و

 شخصية الفنان عمرو دياب ضمن الطار الدرامى للرواية العالمية فى
200 و 199صفحتى 





---------------------------------------------------------

 شركة لونلى بلنت العالمية للكتب السياحية

Lonely Planet



 قامة الشركة فى سلسلة من كتب الرشاد السياحى بتقديم عمرو دياب
كواجهة مشرفة مصريْا و عربيْا و عالميْا

http://www.flickr.com/groups/amrdiabbooks/pool/

---------------------------------------------------------

شركة راوتليدج الدولية

Routledge

عنوان الكتاب

Mediterranean mosaic: popular music and global sounds By Goffredo 
Plastino

 و التى أصدرت الكتاب الذى صدم العلم العربى, و أذهل العلمى الغربى,
 حيث صرح "مايكل فريشكوف" أن عمرو دياب هو مؤسس نوع موسيقى

 جديد كالبوب و الروق, يطلق علية, الموسيقى المتوسطية, كما قارن عمرو
 دياب بالمصريان الحائزان على جائزة نوبل, و هما الديب نجيب محفوظ, و

العالم أحمد زويل

 صفحة تتحدث عن عمرو دياب وحده داخل الكتاب21صفحة من ضمن 

http://www.flickr.com/groups/amrdiabbooks/pool/


---------------------------------------------------------

مجموعة آيكون جروب ليمتد

Icon Group International, Inc.



 و التى جعلت عمرو دياب المطرب العربى الول و الخير الذى يدخل قاموس
ويبستر للتعريفات فى اللغة النجليزية

Webster's Quotations, Facts and Phrases

مقتطفات



---------------------------------------------------------

شركتى ماكآرثر العالمية و جروف بريس

McArthur & Company Publishing and Grove Press

 و التى قامت بنشر تفاصيل سلم الجنابى أو "سلم باكس" كما أطلق على
 نفسه, و هو العراقى الذى ظل يشغل أغانى ألبوم علم قلبى أثناء الحرب
 على العراق فى الذاعة. و يعد سلم أشهر كاتب مفكرات أليكترونية في

العالم

غلف الكتاب



مقتطف عن عمرو دياب من الكتاب

---------------------------------------------------------

شركة أيونيفيرس

 التى أصدرت رواية العالم و المخترع و الروائى المريكى العالمى توماس
 هوب, الذى قام فى بداية الكتاب بكتابة إعتراف يقول فيه "أشكر عمرو دياب

 على الموسيقى المصرية الهائلة, التى وضعت خلفية لذهنى, فى ظل
 ساعات طويلة أعمل بها على لوحة المفاتيح", و هذا العالم هو مخترع الوسم

 المحدد للضداد, و مكتشف إثنين من الجينات, و مبتكر أول جهاز
نانوتيكنولوجى ناجح تجاريْا فى العالم



هذا هو العتراف الرسمى من مخترع عالمى عن نجم عالمى

الغلف



---------------------------------------------------------

دار انترلينك للنشر

Interlink Publishing Group

عمرو دياب فى مادة أدبية مقررة على جامعتى ميشيغان و جامعة نيويورك

 و ذلك فى كتاب قامت بتأليفه الدكتورة منى ميخائيل أستاذ اللغة العربية و
 الدب المقارن بجامعة نيويورك, حيث قالت بالحرف. إن هذا الجيل مفطوم

على عمرو دياب

غلف الكتاب

37مقتطف صفحة 



الدكتورة منى

---------------------------------------------------------

أهم دار نشر فى العالم على الطلق

Prentice Hall

 و تثبيت لدخول عمرو دياب الدب المريكى

فى كتاب برنتيس هول للدب: أصوات خالدة, و مواضيع أبدية



295مقتطف صفحة 

 يقول الكتاب: لقد فاز نجم النجوم المصرى عمرو دياب بقلوب و أفئدة
المليين, و ذلك لن كل أغانية تتشابه فى سمة التفانى

---------------------------------------------------------

شركة سابترفيوج



التى تهتم بكتب اللغاز

 حيث أظهرت حقيقة أن أغنية "وحشتينى" هى أول أغنية قام بتشغيلها
الجيش المريكى فى العراق فى مستشفى ميدانى

 و ملخص لذلك: أنه بعد سقوط تمثال صدام حسين و إسقاطه من قبل القوات
 المريكية و التحالف, قام الجيش المريكى بإنشاء أول مستشفى ميدانى
 لعلج الشعب العراقى, و قاموا باستضافة السياسيين و الصحفيين و كبار
 الشخصيات, و أعدوا وليمة كبيرة لهم, و تجمع الناس حول موسيقى عمرو

 دياب, و قال أحد العراقيين للسيناتور كاثرين لفورج المرشحة لرئاسة
  أن عمرو دياب هو أهم مطرب عربى2004الوليات المتحدة المريكية عام 

 على الطلق, و استمتع الطفال المصابين فى المستشفى على أنغام
 أغنية وحشتينى. و كانت الستعانة بموسيقى عمرو دياب من جانب الجيش
 المريكى هو فى حد ذاته بهدف التخفيف عن المصابين, و بعد انتهاء أغنية

وحشتينى قامت الوركسترا العراقية بعزف أغنية بلدى

 عنوان الكتاب: السعى الرئاسي للسيناتور كاثرين لفورج, التى تم اغتيالها
نظرْا لرائها و توجهاتها

الحكاية من صفحات الكتاب











غلف الكتا

السيناتور عن ولية تكسا

جامعة كاليفورنيا تحتفى بعمرو دياب



 فى خطوة عالمية تضاف إلى رصيد النجم عمرو دياب دوليْا, إحتفت جامعة
 ولية كاليفورنيا المريكية بالنجم العربى الول عمرو دياب, و أهدت الجامعة

 إليه لقب "مطرب القرن العشرين", و هذا مقتطف لما قالته الستاذة
الجامعية المريكية "إليزابيث مارتن" بحق نجمنا العالمى

عمرو دياب .. النجم العربى المعترف به فى جميع أنحاء العالم



 هناك نجوم من ثقافات و من بلدان أخرى غير أمريكية. ففى الوليات المتحدة
 المريكية مثْل, ربما نسمع فريق إينسينك, أو ريكى مارتن, أو باك سترييت
 بويز, و لكن هناك شخص هناك اسمه "عمرو دياب", هذا الرجل ذو الصوت

 الرومانسى, المختلف عن معظم الموسيقى المريكية الموجودة. إنه أفضل
 مطرب عربى مبيعْا, و المعترف به على نطاق واسع فى أوروبا, ذو الشعبية

 الممتدة من سنغافورة إلى جنوب إفريقيا. إن اللبومات الكثر مبيعْا فى
العالم العربى ترتبط باسمه, الشىء الذى جعله نجم نجوم العالم العربى

 إن ظهور عمرو دياب فى أى حفلة أو مناسبة, كفيل بأن يجعل هذا الظهور هو
 الموضة الموسيقية الجديدة التى يتبعها أى مطرب عربى غيره مهما كان, و
 ذلك كما يقول عشاقه من المريكيين الموجودين معنا فى حرم "هايوارد"

بجامعة كاليفورنيا

 إن المريكيين يطلقون على إسلوب عمرو دياب فى الغناء, "الموسيقى
المتوسطية" نظرْا لبتداعه المزج بين اليقاعات الشرقية و الغربية

 إن جميع القنوات التليفزيونية و الفضائية تسميه أفضل مطرب عربى على
 الطلق. يمكننا القول, إن عمرو دياب هو مالك قلوب الجميع, المتمرد. إنه

عمرو دياب نجم القرن العشرين

--

 تم نشر الخبر فى صحيفة "الرواد" الجامعية بالخليج الشرقى لولية
كاليفورنيا المريكية

--

صورة من الصفحة







-

المصد

جامعة ولية كاليفورنيا - الخليج الشرق

http://pioneer.csueastbay.edu/Pionee...21-02page5.pd

================================

Amr Diab place in history -  مكان عمرو دياب فى التاري

 لقد فازت الشخصيات التالية بمكان لها فى التاريخ كآباء لحوض البحر البي
 المتوسط, و على رأسهم الفنان عمرو دياب, أبو الموسيقى المتوسطي

The following figures won themselves a place in history as th  
 fathers of Mediterranean

Les caractères suivants se sont mérité une place dans l'histoir  
 comme les pères de la Méditerranée

-

عمرو دياب - أبو الموسيقى المتوسطي

Amr Diab - father of Mediterranean Musi

Amr Diab - père de la musique Méditerranéenne

http://pioneer.csueastbay.edu/PioneerWeb/PioneerNews3-21-02/PioneerNews3-21-02page5.pdf
http://pioneer.csueastbay.edu/PioneerWeb/PioneerNews3-21-02/PioneerNews3-21-02page5.pdf


--

هاينريش شليمان - أبو الثار المتوسطية

Heinrich Schliemann - father of Mediterranean Archaeology

Heinrich Schliemann - père d'Archéologie Méditerranéenne

--

جان كلود ايزو - أبو الدب المتوسطى

Jean-Claude Izzo - father of Mediterranean Noir



Jean-Claude Izzo - père de la Méditerranée Noir

--

آنسل كيز - أبو الحميه المتوسطية

Ancel Benjamin Keys - father of Mediterranean Diet

Ancel Benjamin Keys - père de la diète Méditerranéenne

--

غريغ معلوف - أبو المطبخ المتوسطى



Greg Malouf - Father of Mediterranean Cuisine

Greg Malouf - Père de la Cuisine Méditerranéenne

--

محمد طاهر باشا - أبو اللعاب المتوسطية

Mohamed Taher Pasha - father of Mediterranean Games

Mohamed Taher Pacha - père des Jeux Méditerranéens

--

المصادر
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Amr Diab in St. Fatima School exam - عمرو دياب فى أسئلة إمتحان 
مدرسة سانت فاتيما للغات
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, و بعد وضع اسمه فىمناهج دولة قطربعد وضع اسم عمرو دياب فى   
, هذا هو اسم عمرو دياب يتردد فى إمتحانالثانوية العامة فى مصرأسئلة   

 الترم الثانى بمدرسة سانت فاتيما للغات فى مصر الجديدة للصف الخامس
البتدائى

After placing Amr Diab in the Qatar's curricula , and Egypt's high 
school Spanish exam, again, Amr Diab in St. Fatima School exam, 

Fifth-grade primary, Heliopolis,

http://i38.tinypic.com/33p5vll.jpg
http://i38.tinypic.com/33p5vll.jpg
http://i47.tinypic.com/xmu2aa.jpg
http://i38.tinypic.com/33p5vll.jpg
http://i47.tinypic.com/xmu2aa.jpg


عمرو دياب فى السؤال السادس



--

Reference - المصدر



مدرسة سانت فاتيما للغات - مصر الجديدة

http://www.sfls-heliopolis.com/gener...lish2009st.doc

=================================

حصريْا: عمرو دياب و السم الخر

عزيزى القارىء

 إذا قررت أن تسأل أى شخص فى العالم من دون العرب عن عمرو دياب فل
تقل, هل تعرف عمرو دياب ؟

Do you know, Amr Diab ?

بل قل له, هل تعرف أمير دياب ؟

Do you know, Amir Diab ?

 ذلك لن اسم "أمير دياب" قد ارتبط بعمرو دياب لسهولة نطقه, فالغرب
يصعب عليه نطق كلمة "عمرو" كما ينطقها العرب

----------------------------

الــبــدايــة

 أول صحيفة فى العالم ذكرت إسم "أمير دياب" كإسم حركى للفنان عمرو
  مايو16دياب, ليعرف به عالميْا, هى صحيفة شيكاغو هيرالد, و ذلك فى 

1994

و هذا ملخص لما قالته الصحيفة

أمير دياب (عمرو دياب) يمزج الشرقى بالغربى

  عامْا35دخل الفنان الكثر شعبية فى العالم العربى, و البالغ من العمر 
 (وقتئذ), أمير دياب (عمرو دياب), قاعدة فندق الشيراتون كالمقاتل خلل

 عطلة نهاية السبوع, و فى انتظاره المئات من النساء. بالنسبة لداءه, فإنه
 يستعدى إلى الذهن فريق منودو, أما فى طريقة غناءه فيستدعى إلى

الذهن جيمس براون. لقد كشف دياب التنوع الموجود بالموسيقى العربية

المصدر

http://pqasb.pqarchiver.com/chicagot...NTO+ARAB+MUSIC

http://pqasb.pqarchiver.com/chicagotribune/access/24164585.html?dids=24164585:24164585&FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&type=current&date=May+16%2C+1994&author=Rohan+B+Preston.+Special+to+the+Tribune.&pub=Chicago+Tribune+(pre-1997+Fulltext)&desc=AMIR+DIAB+FUSES+WEST'S+INFLUENCE+INTO+ARAB+MUSIC
http://www.sfls-heliopolis.com/generalexams/bankp5english2009st.doc


----------------------------

 أول شخصية فى العالم نطقت اسم "أمير دياب" مشيرة إلى "عمرو دياب"
 أمام وسائل العلم العالمية هى النجمة المريكية العالمية "أنجى
إيفيرهارت" التى خطبت لفترة للنجم العالمى سيلفستر ستالون

Angie Everhart



  عن ألبوم "نور العين" حيث1998و ذلك فى جائزة الموسيقى العالمية عام 
كانت بمرافقة الملكم المريكى مايك تايسون

إستمع إلى أول نطق فى العالم لسم عمرو دياب العالمى

http://journal.synthasite.com/resources/Amir.wav

----------------------------

Tom DiCillo

http://journal.synthasite.com/resources/Amir.wav


 الموضوع لم يقتصر فقط على النجمة العالمية, حيث قامت ليونز جيتس
  بإدراج إحدى أفضل أغنيات ألبوم نور العين, و هى أغنية2001الترفيهية عام 

 "نفس المكان" ضمن أحداث الفيلم المريكى "دابل وامى", حيث يدخل النجم
 المريكى "دينيس ليرى" المتجر, و يتم تشغيل أغنية "نفس المكان" للنجم

العالمى عمرو دياب

 نلحظ أن المخرج المريكى, "توم ديسيلو" كان قد قرر كتابة اسم "أمير دياب"
فى نهاية الفيلم إعترافْا بحقوق النجم العالمى عمرو دياب

لتحميل المقطع من الفيلم

http://journal.synthasite.com/resour...ammy(2001).wmv

----------------------------

Ursula Andress

http://journal.synthasite.com/resources/Nafs_El_Makan_in_Double_Whammy(2001).wmv


 قامت النجمة السويسرية العالمية "أورسول أندريس" المعروفة بفتاة
, بتقديم عمرو دياب, فى1967"جيمس بوند" فى فيلم "كازينو رويال" عام   

, و وصفته بأنه أهم نجم فى الشرق2002جائزة الموسيقى العالمية عام   
الوسط على الطلق

شاهد تقديمها لعمرو دياب

http://www.youtube.com/watch?v=oHeqYIVSHyU

----------------------------

قامت العديد من المواقع العالمية بتخصيص أقسام لـ "أمير دياب", مثل

صحيفة نيويورك تايمز

http://movies.nytimes.com/person/734648/Amir-Diab

هوليود

http://www.hollywood.com/celebrity/3166169/Amir_Diab

ياهو موفيز

http://movies.yahoo.com/movie/contributor/1809493507

http://movies.yahoo.com/movie/contributor/1809493507
http://www.hollywood.com/celebrity/3166169/Amir_Diab
http://movies.nytimes.com/person/734648/Amir-Diab
http://www.youtube.com/watch?v=oHeqYIVSHyU


----------------------------

 حتى فى الهند, و أثناء زيارة الرئيس السورى لرئيسة الهند تمت إذاعة أغنية
للنجم "أمير دياب" كما يقولون عن عمرو دياب هناك, و ذلك خلل مأدبة عشاء

المصدر

http://www.thaindian.com/newsportal/..._10061745.html

----------------------------

 حتى فى ماليزيا, و كما نعرف أن إسم عمرو دياب كان موضع مناقشة داخل
الموضوعالبرلمان فى هذا   

لحظ نطق "زعيم حزب الحركة الديمقراطية" لسم عمرو دياب

http://journal.synthasite.com/resources/Amir2.wav

----------------------------

http://journal.synthasite.com/resources/Amir2.wav
http://amrdiab.net/forum/showthread.php?t=3135
http://amrdiab.net/forum/showthread.php?t=3135
http://www.thaindian.com/newsportal/business/india-syria-should-intensify-ties-patil_10061745.html


الحرب على هذا السم

 قامت بعض الجهات العربية التى ل تحب مصر و ل تحب الخير لمن يمثلها
 عالميْا و يستطع نجمه فى الغرب, بمحاولة لمحاربة هذا السم الحركى, عن

 طريق مشروع لفنان لبنانى أطلقوا عليه أيضْا اسم "أمير دياب" و حاولت
 جهة عربية تمويله ليبدأ من كندا و يستطع عالميْا, ظنْا منهم ان اسم "عمرو

 دياب" الحركى, "أمير دياب", المعروف به عالميْا, سوف يطلق على أحد غيره,
و لكن المال ل يصنع كل شىء, و باءت هذه المحاولة بالفشل الكثر من ذريع

 و يبقى الصل هو عمرو دياب, أمير دياب, الهضبة, أبو الموسيقى
 المتوسطية. و تبقى مصر أفضل دولة عربية فنيْا طالما عمرو دياب يمثلها, و
 طالما يكتشفه الغرب كل يوم, و طالما يدرسه و يعرف قيمته ل أكثر و ل أقل,

و بمجرد أن تكتب "دياب" فقط فى البحث ل يظهر لك سوى عمرو دياب



=================================

Leon Jackson

ليون جاكسون

 هل تعرف أن النجم السكتلندي "ليون جاكسون", نجم اكس فاكتور
  هو عاشق لعمرو دياب لدرجة أنه من أوائل من قاموا2007النكليزى لعام 

 بكتابة سيرة ذاتية عن عمرو دياب كهاو. فمنذ ست سنوات, كان "جاكسون"
 يبلغ من العمر خمسة عشر عامْا, و كان يعشق عمرو دياب حتى قبل أن

 يكتشف موهبتة فى الغناء عندما بلغ من العمر ثمانية عشر عاما. فى هذا
 الوقت كان قد كتب أربعة سطور مقتضبة يلخص بهم الجابة عن سؤال من

 هو عمرو دياب, و أرسلهم إلى شركة "آيه ام جى" فى ذلك الوقت, لترسلهم
 بدورها إلى شركة "نل سوفت" التى وضعت الربع سطور كسيرة ذاتية

 لملفات الـ "ون آمب" الخاصة بالنجم العالمى عمرو دياب. و يمكن للبعض منا
, عندما كنا نقوم بتشغيل أغنية لعمرو دياب من الـ2003ان يتذكر منذ عام   

 "ون آمب", أو الـ "ميديا بلير", كنا نشاهد هذه السطور



 كما تم التأكد من الموقع الرسمى لشركة "أل ميوزك" أن ليون جاكسون
 المقصود ليس ناقدْا و إنما هو النجم السكتلندى بعينه, الذى أرسل سيرة
 عمرو دياب منذ ست سنوات بدون مقابل إلى الشركة, و لم يرسل سوى

لعمرو دياب فقط

المصدر

http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p...1:0xfyxqq5ldfe

=================================

عمرو دياب فى كتاب حقائق العالم للمخابرات المريكية

http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:0xfyxqq5ldfe


 تصدر وكالة المخابرات المركزية المريكية (السى آى آيه) كتابْا للحقائق عن
, و2008كل بلد فى العالم كل عام, و فى النسخة الورقية المطبوعة عام   

 هى آخر نسخة قامت بطبعها, قامت المخابرات المريكية بتعريف عمرو دياب
 فى الجزء المخصص للثقافة و الموسيقى فى مصر, حيث قالت



نبذه عن كتاب حقائق العالم

 المصدر: تم نشر النسخة المطبوعة على النترنت, و التى تحتوى على ثقافة
مصر

http://ciaworldfactbook.us/africa/egypt

 الجدير بالذكر أن شركات عالمية قد استغلت هذه المعلومات الموثقة
لصالحها, مثل شركة هوت سبوت للستثمار العقارى

http://www.investmentpropertyhotspot...Source.com.pdf

و شركة لينكوم للستثمار العقارى

http://www.lincomrealestate.com/egyp...brief/culture/

 الجدير بالذكر أيضْا, ان عمرو دياب هو المطرب العربى الوحيد فى العصر
 الحديث بعد أم كلثوم و عبد الحليم, الذى ذكرته وكالة الستخبارات المريكية

بل و وصفته بانه أسطورة الموسيقى فى العصر الحديث

=================================

خاص: نائب باراك أوباما يتحدث عن عمرو دياب

 لم يحقق أى مطرب عربى على وجه الرض هذه المعادلة الصعبة بين احتلل
 القمة على مدى ربع قرن, و بين العالمية الصلية التى ل تبرز وجود "عمرو
 دياب" فقط فى المجال الفنى العالمى, بل فى جميع المجالت الدولية, و

 منها السياسة المريكية. حتى السياسة المريكية لم يخلوا منها إسم عمرو
 دياب, الذى وجدت فيه إدارتى بوش و أوباما سبيْل للوصول إلى الشباب

 العربى المسلم المناهض لمريكا. هذه هى الحرب النفسية, و كان نجمنا
 العالمى آداة استخدمها الكونجرس, و المخابرات المريكية, و بغض النظر عن
 المساوىء و السلبيات, إل أن كبار الشخصيات فى العالم يتحدثون عن عمرو

دياب بالدلئل و الوثائق الحاسمة, و منهم

 جو بايدن - نائب رئيس الوليات المتحدة المريكية, باراك أوباما, و ذلك قبل
 تولية منصب نائب الرئيس, حيث كان رئيس لجنة العلقات الخارجية

بالكونجرس

 يقول, الوليات المتحدة قد تطلق قناة إخبارية للتصدي لقناة «الجزيرة»
 القطرية, موجهة باللغة العربية, و تضم ضمن منوعاتها المطرب المصرى

http://www.lincomrealestate.com/egypt/egypt-in-brief/culture/
http://www.investmentpropertyhotspots.com/userfiles/file/Egypt%20Source.com.pdf
http://ciaworldfactbook.us/africa/egypt


عمرو دياب, على أن تكون ميزانيتها نصف بليون دولر

--

 النائب الجمهورى إد رويس, رئيس اللجنة الفرعية بالكونجرس, و المعنية
بالرهاب الدولي

 يقول, سوف ننشىء شبكة جديدة للراديو فى الشرق الوسط لكسب قلوب
الشباب العربى, و سوف تضم مادونا, و باك سترييت بويز, و عمرو دياب مصر

--

 كينيث توملينسون, رئيس المكتب الميركي للبث الذاعي



 يقول, قررت الدارة المريكية إلغاء إذاعات (صوت أمريكا) الصادرة باللغة
 النجليزية ما عدا راديو سوا الموجه للشباب, و سوف يفاجأ العرب بتكرار
 اذاعة موسيقى بريتني سبيرز وجينيفر لوبيز وعمرو دياب، لستيعاب آخر

 أخبار الزمة في منطقتهم

--

آلن هايل جونيور, نائب مدير إذاعة صوت أمريكا

 يقول, سوف يتلقى المستمعون العرب موسيقى عمرو دياب بشكل منتظم,
لهضم الخبار المريكية

--

 جورج جدة, مراسل وكالة انباء اسوشيتد برس المخضرم عن وزارة الخارجية
المريكية



و يقول, إذا كانت هناك صعوبة فى ابتلع الخبار سنقدم لهم عمرو دياب

--

 البليونير المريكي اليهودى "نورمان باتيز" صاحب أكبر شركة لمحطات
الذاعة في الوليات المتحدة واسمها, ويست وود



 و هو أحد المرشحين لسم عمرو دياب للزج به عن طريق توجية الرسالة
 المريكية للعالم العربى عن طريق بث أغانيه, و قام بتدعيم الراديو المريكى

الموجه

--

 مونرو برايس, مدير مركز دراسات التصال الدولي بجامعة بنسيلفانيا, و الذى
الدبلوماسية العامة وقام بنشر الدراسة, فى كلية كاردوزو للقانون, بعنوان,   

تحول البث الذاعي الدولي

--

 شين هاريس, مراسل المجلة الوطنية للستخبارات, و الذى كتب المقال
الذى يحتوى على اسم عمرو دياب (العربى الوحيد) فى المجلة

--

 البروفيسور فيل تايلور, استاذ التصالت الدولية في معهد دراسات التصالت
في جامعة ليدز, و الذى قام بنشر المقال على صفحتة الخاصة بالجامعة



--

الهم الن هى المصادر و التوثيق الرسمى نظرْا لحساسية الكلم

 الذى قام بنشر هذا الكلم و تحديدْا ما قاله نائب الرئيس أوباما, جوزيف بايدن
 عن عمرو دياب, على لسان النائب, إيد رويس, و البليونير نورمان باتيز, هى
 جريدة كاردوزو للقانون الدولي التابعة لكلية بنجامين .ن. كاردوزو للقانون, و

 التى قام بنشرها مناوبْة, المركز العالمي لدراسات التصالت في كلية أننبرغ
 بجامعة بنسيلفانيا في الوليات المتحدة, و هاهى صفحة من الدراسة, و

الدراسة كاملة



الدراسة كاملة



http://www.global.asc.upenn.edu/docs...sEntJ_2003.pdf

--

أما باقى التصريحات, فأبرزها ما نشرته رابطة الخدمة الخارجية المريكية

http://www.global.asc.upenn.edu/docs/Price_CardozoArtsEntJ_2003.pdf




http://www.afsa.org/fsj/nov02/radio.pdf

--

معهد جاليجو للدراسات الدولية للسلم بغاليسيا - اسبانيا

http://www.igesip.org/entenderconflitos.pdf

--

 التراث المريكى

http://www.heritage.org/research/gov...form/hl817.cfm

--

المم المتحدة و تمهيدها لمشروع القرار

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/d...byouthmdgs.pdf

--

صحيفة نيويورك تايمز

http://www.nytimes.com/2002/06/17/wo...d-in-song.html

--

المجلة الوطنية للستخبارات

http://www.govexec.com/features/0903hs/HS0903s7.htm

--

معهد دراسات التصالت - جامعة ليدس البريطانية

http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.c...141&paper=2691

--

و الن مع العرب

قناة الجزيرة و كلم البروفيسور أسعد خليل عن عمرو دياب

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6...72EF635.htm#L1

--

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/61D23220-8654-4C61-B55B-4E85172EF635.htm#L1
http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&folder=141&paper=2691
http://www.govexec.com/features/0903hs/HS0903s7.htm
http://www.nytimes.com/2002/06/17/world/us-messages-to-arab-youth-wrapped-in-song.html
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/arabyouthmdgs.pdf
http://www.heritage.org/research/governmentreform/hl817.cfm
http://www.igesip.org/entenderconflitos.pdf
http://www.afsa.org/fsj/nov02/radio.pdf


شبكى اى بى سى و كلم العالم/ عادل اسكندر عن عمرو دياب - للقراءة

http://www.abc.net.au/rn/backgroundb...06/1716276.htm

للستماع

http://mpegmedia.abc.net.au/rn/podca...g_20060820.mp3

--

 الدراسات الذاعية العالمية, تصدرها الجامعة المريكية بالقاهرة, و كلية
 سانت انتوني بجامعة اكسفورد

http://www.tbsjournal.com/Heil.html

تم بحمد ا

إيهاب على

http://www.tbsjournal.com/Heil.html
http://mpegmedia.abc.net.au/rn/podcast/2006/08/bbg_20060820.mp3
http://www.abc.net.au/rn/backgroundbriefing/stories/2006/1716276.htm

